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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากรในส านักงานใหญ่ของ
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาองค์การแห่งนวัตกรรม และองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากรในส านักงานใหญ่ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นบุคลากรในส านักงานใหญ่ของ
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน  385 คน และน าข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความ
ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่มีอายุ และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์การแตกต่างกัน มี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากรแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังพบว่า องค์การแห่งนวัตกรรม ด้าน
กระบวนการ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากรของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร และองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ ด้านการเรียนรู้เป็นทีม และด้านการคิดเชิงระบบมีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากรของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ค าส าคัญ: องค์การ นวัตกรรมการเรียนรู้ ธนาคาร 
 

ABSTRACT 
 

The objectives of this study were to study performance efficiency based on the following: (1 ) the 
core competencies of employees in the head office of a commercial bank in the Bangkok metropolitan area, 
and (2) to study the innovative organization and learning organization that influenced performance efficiency 
based on the core competencies of employees in the head office of a commercial bank in the Bangkok 
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metropolitan area. The data was collected from 385 samples, who were employees in the head office of a 
commercial bank in the Bangkok metropolitan area by using a questionnaire. The statistics used in the study 
were percentage, mean, standard deviation, One-Way ANOVA, and multiple regression analysis. The results 
were that the employees of a commercial bank differed in terms of age and length of work in the 
organization had different performance efficiency based on the core competencies of employees. Moreover, 
innovative organization in term of process innovation influenced the performance efficiency based on the 
core competencies of employees in a commercial bank in the Bangkok metropolitan area and learning 
organization in terms of personal mastery, team learning, and systems thinking influenced performance 
efficiency, based on the core competencies of employees in a commercial bank in the Bangkok metropolitan 
area. 
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บทน า 
การแข่งขันในภาคธุรกิจปัจจุบันเกิดขึ้นภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการปฏิรูป (Disruption) เกิดขึ้น

มากมายในโลกปัจจุบัน ส่งผลต่อการด าเนินงานของธุรกิจทุกแขนง ดังนั้นองค์การจึงต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันอยู่
เสมอ โดยการสร้างและกระตุ้นให้ธุรกิจนั้นมีแนวคิดการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Learner) ต้องเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา 
เพื่อพัฒนาตนเองและองค์การอยู่เสมอ อุตสาหกรรมธนาคารก็เช่นกัน ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว ธนาคารเปรียบเหมือนคลังข้อมูลขนาดใหญ่ที่จัดเก็บข้อมูลของลูกค้า ซึ่งเปรียบเสมือนสินทรัพย์ท่ีมีค่าของธนาคาร ท้ังนี้การ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ความส าเร็จขององค์การนั้นล้วนมาจากความได้เปรียบทางความรู้และความเช่ียวชาญที่ได้จาก
การเรียนรู้และประสบการณ์ ดังนั้นองค์การส่วนใหญ่จึงให้ความส าคัญกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การ
คงความได้เปรียบในการแข่งขันนี้ไว้ โดยการส่งเสริมให้องค์การพัฒนาไปสู่องค์การแหง่การเรยีนรู้ (Learning Organization) ได้นั้น
บุคลากรทุกคนในองค์การต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนรูเ้ป็นผูท้ี่รอบรู้ ตระหนักถึงความส าคัญของการเรยีนรู้และพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ จนกลายเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์การในที่สุด ส่งผลให้องค์การสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน โดยบุคลากรต้องมี
ความคิดที่เป็นระบบ  มีความรอบรู้แห่งตน มีแบบแผนทางความคิด มีวิสัยทัศน์ร่วม และมีการเรียนรู้ด้วยกันเป็นทีม ( Senge, 
2006) 

ทั้งนี้ การจะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้นั้นต้องอาศัยการบริหารองค์การที่มีสภาวะส่งเสริมการก่อให้เกิดการเรียนรู้ 
น ามาสู่การพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ที่บุคลากรแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ระหว่างกันในองค์การ ควบคู่ไปกับการรับ
ความรู้จากภายนอกองค์การ ผ่านการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะในการท างานร่วมกัน และเพื่อการ
พัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง (วรพล วรพันธ์, 2560) ธนาคารต่าง ๆเองมีการพัฒนานวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์และการบริการให้
ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อครองส่วนแบ่งในตลาด อีกท้ังการรักษาลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ในขณะเดียวกัน ธนาคารจ าเป็นต้อง
อาศัยความเชี่ยวชาญของบุคลากรในแต่ละหน่วยงานที่ให้การบริการกับลูกค้าท่ีต้องอาศัยความรู้ ทักษะเฉพาะทาง เพื่อการน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่เข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด ก่อให้เกิดความความภักดีต่อธุรกิจ ดังนั้น กา รส่งเสริมให้
องค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้จึงเป็นเรื่องส าคัญของแต่ละธนาคาร เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน สามารถให้ค าแนะน ากับธุรกิจของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม สร้างความไว้วางใจ และเป็นมิตรทางธุรกิจที่ดี 
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ความมุ่งหมายของวิจัย 
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากรในส านักงานใหญ่ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานะภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานใน
องค์การ 

2. เพื่อศึกษาองค์การแห่งนวัตกรรม และองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ
หลักของบุคลากรในส านักงานใหญ่ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. บุคลากรธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และ

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์การ แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากรแตกต่างกัน 
2. องค์การแห่งนวัตกรรม ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม

สมรรถนะหลักของบุคลากรของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. องค์การแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ ด้านรูปแบบความคิด ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม ด้านการเรียนรู้

เป็นทีม และด้านการคิดเชิงระบบ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากรของธนาคารพาณิชย์
แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดับการศึกษา 
5. ระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานในองค์การ  

 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ตามสมรรถนะหลักของบุคลากร 
องค์การแห่งนวัตกรรม 

1. ด้านผลติภณัฑ ์
2. ด้านกระบวนการ 

องค์การแห่งการเรียนรู้ 
1. ด้านการเป็นบุคคลรอบรู ้
2. ด้านรูปแบบความคดิ 
3. ด้านการมีวิสยัทัศน์ร่วม 
4. ด้านการเรยีนรู้เป็นทีม 
5. ด้านการคิดเชิงระบบ 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ ปราณี เอี่ยมละออภักดี (2549) เพื่อน ามาก าหนด
ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน มาใช้ในการศึกษาวิจัยความ
แตกต่างทางด้านลักษณะส่วนบุคคลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากร 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การแห่งนวัตกรรม ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ Prajogo and Sohal (2006) และ ศิริพรรณ ตันติวิวัฒน
พันธ์ (2555) มาใช้เป็นตัววัดขององค์การแห่งนวัตกรรม เนื่องจากมีความสอดคล้องกับที่มาของปัญหาที่ผู้วิจัยต้องการจะศึกษาใน
การวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และด้านนวัตกรรมกระบวนการ 

ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ Senge (2006) เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ด าเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับการบริการทางการเงิน ซึ่งต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยหลักในการด าเนินงานขององค์การ  เป็นแนวคิดที่ให้
ความส าคัญกับบุคคล ในงานวิจัยครั้งนี้น าปัจจัยที่ใช้วัดองค์การแห่งการเรียนรู้ คือ 1. ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ (Personal 
Mastery) 2. ด้านรูปแบบวิธีคิด (Mental Models) 3. ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) 4. ด้านการเรียนรู้ร่วมกัน           
เป็นทีม (Team Learning) และ 5. ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) 

ทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของบุคลากร ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ ศศิกาญจน์ สามัคคีนนท์ (2556) มาใช้เป็นต้นแบบใน
การวัดด้านสมรรถนะหลักของบุคลากร โดยผู้วิจัยเลือกศึกษาเพียง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริการด้วยใจ ด้านการยึดมั่นในคุณธรรม 
ด้านการใส่ใจใฝ่รู้ ด้านมุ่งผลลัพธ์ และด้านความเช่ียวชาญผลิตภัณฑ์ เนื่องจากด้านที่ 6 การบูรณาการเป็นทีม ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
แล้วอยู่ในองค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้เป็นทีมด้านการเรียนรู้เป็นทีม 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นบุคลากรธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ซึ่งมีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น 22 ,642 คน โดย
เจาะจงเฉพาะบุคลากรในส านักงานใหญ่จ านวน 8,414 คน (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2562) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นบุคลากรในส านักงานใหญ่ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดตัวอย่างจ านวน  385 คน ซึ่งการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง กรณีที่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
ผู้วิจัยได้ใช้การค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และให้ความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ 5%  
 วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
สะดวกตามความเต็มใจของบุคลากรที่จะให้ข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้ให้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจนครบ
จ านวน 385 คน 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อศึกษา องค์การแห่งนวัตกรรมและองค์การแห่ง
การเรียนรู้ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากรของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มาจากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ทฤษฎีแนวความคิดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถามให้ครอบคลุมกับสิ่งที่ต้องการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 ข้อ 
ดังนี้ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์การ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท
นามบัญญัติ (Nominal Scale) และ การวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal scale) 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับองค์การแห่งนวัตกรรม ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านกระบวนการ ใช้แบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) รวมจ านวน 8 ข้อ ซึ่งใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน ( Interval Scale)                  
มี 5 ระดับ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ ด้านรูปแบบความคิด ด้านการมี
วิสัยทัศน์ร่วม ด้านการเรียนรู้เป็นทีม และด้านการคิดเชิงระบบ ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) รวม
จ านวน 19 ข้อ ซึ่งใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับ 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากร ใช้แบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า (Likert Scale) รวมจ านวน 21 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่

ปฏิบัติงานในองค์กร โดยใช้ตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
2) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การแห่งนวัตกรรม องค์การแห่งการเรียนรู้ และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม

สมรรถนะหลักของบุคลากร โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

1) การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ทดสอบได้โดยใช้สถิติ Independent t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ส าหรับตัวแปรเพศ และใช้สถิติ One-Way Analysis of Variance เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ส าหรับตัวแปรอายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์การ 

2) การทดสอบสมมติฐานที่ 2 และ 3 ทดสอบได้โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) เพื่อทดสอบอิทธิพลของข้อมูลระหว่างองค์การแห่งนวัตกรรม ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านกระบวนการ ที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากรของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร และอิทธิพลของ
ข้อมูลระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ ด้านรูปแบบความคิด ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม ด้านการเรียนรู้
เป็นทีม และด้านการคิดเชิงระบบ ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากรของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 279 

คน คิดเป็นร้อยละ 72.5 มีอายุอยู่ระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 41.6 มีสถานภาพสมรส คือ โสด จ านวน 
275 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4 มีระดับการศึกษา คือ ต่ ากว่าหรือเท่ากับระดับปริญญาตรี จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 มี
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์การ คือ น้อยกว่า 5 ปี และ 5 - 10 ปี จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7 

องค์การแห่งนวัตกรรม องค์การแห่งนวัตกรรมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านนวัตกรรมกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดและอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 ) รองลงมา คือ 
ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
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ด้านผลิตภัณฑ์ ข้อท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากที่สุด คือ องค์การของท่านมีผลิตภัณฑ์ออกใหม่มากกว่าคู่แข่ง 
ซึ่งส่งผลต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับองค์การ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 รองลงมา คือ องค์การของท่านมี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่าคู่แข่ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84 องค์การของท่านมีการน าเทคโนโลยีมา
เป็นเครื่องมือในการน าเสนอผลิตภัณฑ์มากกว่าคู่แข่ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.79 และองค์การของท่าน
มักออกผลิตภัณฑ์เป็นรายแรกของตลาด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.55 ตามล าดับ 

ด้านกระบวนการ ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากท่ีสุด คือ องค์การของท่านมีแผนงานในอนาคตที่ชัดเจนใน
การ ปรับปรุงกระบวนการในการท างานให้ดียิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 รองลงมา คือ องค์การ
ของท่านใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ กระบวนการปฏิบัติงานที่มีความทันสมัยมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 องค์การของท่านด าเนินการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างาน และเทคโนโลยีที่
ใช้ในการท างานเร็วกว่า เมื่อเทียบกับคู่แข่ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.75 และองค์การของท่านน า
เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมาปรับปรุง กระบวนการท างานได้เร็วกว่าคู่แข่ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.68 
ตามล าดับ 

องค์การแห่งการเรียนรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดและอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.95 รองลงมา คือ ด้านรูปแบบวิธีคิด              
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ด้านการคิดเชิงระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 ด้านการ
เรียนรู้เป็นทีม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 และด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.41 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากท่ีสุด คือ องค์การของท่านสนับสนุนให้มีการอบรม
และแนะน าความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานให้บุคลากรในองค์การเป็นประจ า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 
รองลงมา คือ องค์การของท่านส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การมีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และองค์การของท่านสนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนหน้า ที่การปฏิบัติงานเพื่อให้เรียนรู้งานอื่นที่
เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 ตามล าดับ 

ด้านรูปแบบวิธีคิด ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากที่สุด คือ องค์การของท่านให้ความส าคัญในการฝึกให้ 
บุคลากรเรียนรู้และเข้าใจถึงสิ่งที่ท่านและองค์การ ต้องการเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ              
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.85 รองลงมา คือ องค์การของท่านมุ่งมั่นให้บุคลากรในองค์การมีการแยกแยะ 
ปรับปรุงให้มีความถูกต้องในการปฏิบัติงาน โดยใช้การตัดสินใจที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก               
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 องค์การของท่านส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การมีการแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงานอยู่เป็นประจ า                
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 องค์การของท่านมุ่งมั่นในการแสวงหาวิธีที่ดีที่สุดมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานของ
องค์การอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 และองค์การของท่านมีการพัฒนาให้บุคลากรมีมุมมอง เปิดกว้าง
เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของท่านลูกค้าและ องค์การอย่างสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ตามล าดับ 

ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากที่สุด คือ องค์การของท่านให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาบุคลากร ในองค์การให้มีเป้าหมายสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์การ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 
รองลงมา คือ องค์การของท่านมุ่งเน้นและส่งเสริมให้บุคลากรมีการ ตัดสินใจร่วมกัน มองภาพรวมขององค์การ ไม่ได้มองเฉพาะ
หน่วยงานของตนเอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 องค์การของท่านตระหนักถึงการสร้างบรรยากาศ เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้บุคลากร ทุกคนในองค์การมีการคิดวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
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กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 องค์การของท่านสนับสนุนให้บุคลากรในองค์การเปิดกว้าง ทางความคิด และเต็มใจท่ียอมรับฟังความ
คิดเห็นหรือความรู้สึก ของทุกคนในองค์การ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.21 และองค์การของท่านให้
ความส าคัญกับการก าหนดรูปแบบ และวิธีการปฏิบัติงานให้บุคลากรในองค์การได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน ระบบและ
ผลิตภัณฑ์อย่างสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 ตามล าดับ 

ด้านการเรียนรู้เป็นทีม ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากท่ีสุด คือ องค์การของท่านมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนใน
องค์การมี การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนความคิด ข้อมูล ประสบการณ์ซึ่งกันและกันอย่างสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 รองลงมา คือ องค์การของท่านส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การมี การสนทนาอภิปรายร่วมกันอย่าง
กว้างขวาง แลกเปลี่ยนมุมมอง หาข้อสรุปร่วมกันในการปฏิบัติงานในองค์การอยู่ประจ า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.43 และองค์การของท่านสนับสนุนให้บุคลากรในองค์การได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลอื่น ๆ จากคนในหน่วยงาน 
เดียวกัน ต่างหน่วยงาน และภายนอกองค์การ เพื่อให้เกิด การเรียนรู้ในสิ่งใหม่เพื่อน ามาพัฒนาระบบและผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 ตามล าดับ 

ด้านการคิดเชิงระบบ ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากท่ีสุด คือ องค์การของท่านมุ่งเน้นให้บุคลากรในองค์การ
มีการเรียนรู้ อย่างเป็นกระบวนการในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเพิ่มความรู้ วิเคราะห์ถึงอุปสรรคเพื่อมองความสัมพันธ์ของปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และสามารถมองในภาพรวมของปัญหาได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 รองลงมา คือ องค์การ
ของท่านตระหนักถึงการส่งเสริมให้บุคลากรใน องค์การมีความสามารถในการคิดเช่ือมโยงข้อมูล มีกระบวนการ หรือแผนการที่
ชัดเจนสามารถน าความคิดมาแก้ไขปัญหาหรอืพัฒนางานได้อย่างถูกต้องอย่างเป็นระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.62 และองค์การของท่านน าปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การท าการ วิเคราะห์ความเป็นไปได้และผลกระทบในด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 ตามล าดับ 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากร ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของ
บุคลากรโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการยึดมั่นในคุณธรรม มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดและอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 รองลงมา คือ ด้านการมุ่งผลลัพธ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.18 ด้านการใส่ใจใฝ่รู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ด้านการบริการด้วยใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 และด้านความเชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 บุคลากรธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ท่ีมีข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์การ แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบั ติงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากร
แตกต่างกัน 

   สมมติฐานที่ 1.1 บุคลากรธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ
หลักของบุคลากรแตกต่างกัน พบว่า บุคลากรธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่มีเพศแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม
สมรรถนะหลักของบุคลากรไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

   สมมติฐานที่ 1.2 บุคลากรธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่มีอายุแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ
หลักของบุคลากรแตกต่างกัน พบว่า บุคลากรธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่มีอายุแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม
สมรรถนะหลักของบุคลากรแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย 
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   สมมติฐานท่ี 1.3 บุคลากรธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม
สมรรถนะหลักของบุคลากรแตกต่างกัน พบว่า บุคลากรธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากรไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

   สมมติฐานท่ี 1.4 บุคลากรธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม
สมรรถนะหลักของบุคลากรแตกต่างกัน พบว่า บุคลากรธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากรไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

   สมมติฐานที่ 1.5 บุคลากรธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์การแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากรแตกต่างกัน พบว่า บุคลากรธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานใน
องค์การแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากรแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                    
ที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ 2 องค์การแห่งนวัตกรรม ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากรของธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  

องค์การแห่งนวัตกรรม ด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากรของ
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย 

ส่วนองค์การแห่งนวัตกรรม ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากร
ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3 องค์การแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ ด้านรูปแบบความคิด ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม 
ด้านการเรียนรู้เป็นทีม และด้านการคิดเชิงระบบ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากรของ
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  

องค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของ
บุคลากรของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน 
การวิจัย 

องค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้เป็นทีม มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากร
ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย 

องค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการคิดเชิงระบบ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากร
ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย 

ส่วนองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านรูปแบบความคิด และด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากรของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาเรื่อง องค์การแห่งนวัตกรรมและองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม

สมรรถนะหลักของบุคลากรของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้
สมมติฐานที่ 1 บุคลากรธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ท่ีมีข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์การ แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากร
แตกต่างกัน 
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บุคลากรธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่มีเพศแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากร               
ไม่แตกต่างกัน ทีร่ะดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 อาจเนื่องมาจากทางองค์กรได้จัดให้มีการอบรม การเรียนรู้ และการพัฒนาสมรรถนะ
หลักให้แก่บุคลากรขององค์กรทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเพศใด จึงส่งผลให้บุคลากรทั้งเพศชายและเพศหญิง                    
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญแข แสวงดี (2557) ที่ได้
ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จ ากัด ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้  จ า กัด ได้แก่ เพศ ที่แตกต่างกัน มี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 

บุคลากรธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่มีอายุแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากร
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อาจเนื่องมาจากอายุที่แตกต่างกัน ท าให้บุคคลแต่ละคนมีประสบการณ์ชีวิตและ
ประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน กล่าวคือ บุคลากรที่มีอายุมากกว่าจะมีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า และมีโอกาสได้
เก็บเกี่ยวความรู้ ทักษะ และความสามารถตา่ง ๆ จากการท างานได้มากกว่า จึงส่งผลให้บุคลากรที่มีอายุแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐนัย กิจเกษมสวัสดิ์ (2554) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัย
จูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสาขาในเครือข่ายการบริการและการขาย 3 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า อายุของพนักงานสาขาเครือข่ายการบริการและการขาย 3 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ที่
แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

บุคลากรธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของ
บุคลากรไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ.05 อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรในส านักงานใหญ่ซึ่งลกัษณะงานไม่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการธุรกรรมของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับตัวเงินโดยตรง เช่น การเปิดและปิดบัญชี การฝากและถอนเงิน จึงไม่มี
การระบุข้อจ ากัดทางด้านสถานภาพสมรสในการท างานร่วมกันอย่างชัดเจน ดังนั้น บุคลากรในส านักงานใหญ่ทุกสถานภาพสามารถ
ท างานร่วมกันได้ จึงส่งผลให้บุคลากรมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากรไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของภคพล จันต๊ะคาด (2555) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักกับ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายงานวางแผน จัดหา และค้าวัตถุดิบของบริษัท ไออาร์ พีซี จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 

บุคลากรธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของ
บุคลากรไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 อาจเนื่องมาจากสมรรถนะหลักขององค์กรเป็นลักษณะทั่วไปที่บุคลากร
สามารถมีและพัฒนาขึ้นได้จากการท างานหรือจากการพัฒนาบุคลากรขององค์การ ไม่ใช่จากการได้รับการศึกษาจากภายนอก และ
ในการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรในองค์กรก็ไม่ได้มีการแบ่งแยกระดับการศึกษาด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญ
แข แสวงดี (2557) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เซนเตอร์ พอย ต์ 
ฮอสพิทอลิตี้ จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จ ากัด ได้แก่ ระดับ
การศึกษา แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 

บุคลากรธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์การแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม
สมรรถนะหลักของบุคลากรแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อาจเนื่องมาจากบุคลากรที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ในองค์การเป็นระยะเวลานาน จะมีความรู้ความเช่ียวชาญในการท างานมากกว่า สามารถปรับตัวได้มากกว่า และผ่านการฝึกอบรม
หรือพัฒนาสมรรถนะหลักในระดับที่สูงกว่า จึงส่งผลให้บุคลากรมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากร
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐนัย กิจเกษมสวัสดิ์ (2554) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
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ปฏิบัติงานของพนักงานสาขาในเครือข่ายการบริการและการขาย 3 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า อายุ
งานของพนักงานสาขาเครือข่ายการบริการและการขาย 3 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 องค์การแห่งนวัตกรรม ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากรของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  

องค์การแห่งนวัตกรรม ด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากรของ
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากในปัจจุบันทางองค์กรมีการ
น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบการท างานมากขึ้น จึงท าให้กระบวนการในการท างานมีความเป็นระบบระเบียบและมีขั้นตอนที่
ชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ทางองค์กรยังมีการฝึกอบรมการใช้ระบบต่าง ๆ ในการท างานให้แก่พนักงานอยู่เสมอ บุคลากรขององค์กร
จึงสามารถท างานได้อย่างราบรื่นมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของปริญ พิมพ์กลัด (2557)  ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยของ
นวัตกรรมองค์กร และองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของสถาบันการเงินผู้ให้บริการด้านสินเช่ือเช่าซื้อ
รถยนต์ ผลการศึกษาพบว่า นวัตกรรมองค์กร ด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของสถาบันการเงินผู้ให้บริการด้าน
สินเช่ือเช่าซื้อรถยนต์ 

องค์การแห่งนวัตกรรม ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากรของ
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร อาจเนื่องมาจากความเร็วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของธนาคาร หรือความเป็น
ผู้น าทางด้านการออกสู่ตลาดของธนาคารในมุมมองของบุคลากร ธนาคารคู่แข่งมีความได้เปรียบทางการแข่งขันมากกว่า แต่นั่นเป็น
เพียงข้อด้อยส่วนหนึ่งแต่ไม่ส่งผลต่อความรู้และทักษะของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวรณกร ประ
ทุมเกษร์ (2561) ท่ีได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยขององค์การนวัตกรรมและองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานตามสมรรถนะหลักของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยองค์การ
นวัตกรรม ด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานตามสมรรถนะหลักของพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน จ ากัด  อาจเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ขององค์การที่ผู้วิจัยด าเนินการเก็บตัวอย่างกับงานวิจัยของวรณกร ประทุมเกษร์ นั้น มี
ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน โดยผลิตภัณฑ์ของผู้วิจัยเป็นบริการธุรกรรมของธนาคารซึ่งมีหลากหลาย ทั้งผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝาก สินเช่ือ 
ประกัน และบัตรเครดิต ขณะที่ผลิตภัณฑ์องค์การของงานวิจัยของวรณกร ประทุมเกษร์ เป็นบริการธุรกรรมซื้อขายกองทุน ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์หลักหนึ่งเดียวขององค์การ จึงท าให้ผลการวิจัยของผู้วิจัยกับของวรณกร ประทุมเกษร์นั้นมีผลที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 3 องค์การแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ ด้านรูปแบบความคิด ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม 
ด้านการเรียนรู้เป็นทีม และด้านการคิดเชิงระบบ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากรของ
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  

องค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของ
บุคลากรของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อาจเนื่องมาจากองค์การเช่ือว่า
ความส าเร็จขององค์การนั้นส่วนส าคัญมาจากความได้เปรียบทางด้านความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคลากร ประสบการณ์ของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานมายาวนานน้ันเป็นหัวใจหลักของการปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จ องค์การจึงให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้
บุคลากรมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ และถ่ายทอดความรอบรู้อยู่เสมอ โดยมีการจัดอบรมอย่างจริงจัง ส่งผลต่อบุคลิกภาพของ
บุคลากรที่ต้องเป็นผู้ใฝ่รู้จึงประสบความส าเร็จ และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของปริญ พิมพ์กลัด 
(2557) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยของนวัตกรรมองค์กร และองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของสถาบัน
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การเงินผู้ให้บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ผลการศึกษาพบว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ มีอิทธิพลต่อผล
การด าเนินงานของสถาบันการเงินผู้ให้บริการด้านสินเช่ือเช่าซื้อรถยนต์ 

องค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้เป็นทีม มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากร
ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อาจเนื่องมาจากทางองค์กรมักจะให้
ความส าคัญกับการท างานเป็นทีมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการฝึกอบรมเรื่องการท างานเป็นทีมอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้บุคลากรเห็นถึง
ความส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นทีม และเพื่อให้บุคลากรสามารถสร้างสรรค์ผลงานจากวิสัยทัศน์ร่วมกันขององค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติคุณ ฐิตโสมกุล (2560) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่ององค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยองค์การ
แห่งการเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้เป็นทีม ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย  

องค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการคิดเชิงระบบ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากร
ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากในประเทศไทยธนาคาร
พาณิชย์มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง ท าให้บุคลากรภายในองค์กรจะต้องมีความเข้าใจในองค์ประกอบส าคัญของระบบการท างาน 
ทั้งภาพรวม และรายละเอียดของส่วนประกอบย่อย ๆ เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างรวดเร็ว และสามารถแก้ไขปัญหาที่
สลับซับซ้อนต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของปริญ พิมพ์กลัด (2557) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยของนวัตกรรม
องค์กร และองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของสถาบันการเงินผู้ให้บริการด้านสินเช่ือเช่าซื้อรถยนต์               
ผลการศึกษาพบว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของสถาบันการเงินผู้ให้บรกิาร
ด้านสินเช่ือเช่าซื้อรถยนต์  

องค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านรูปแบบความคิด และด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตามสมรรถนะหลักของบุคลากรของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านรูปแบบความคิด อาจเนื่องมาจากการ
เกิดช่องว่างระหว่างช่วงอายุของบุคลากร ที่ส่งผลต่อรูปแบบแผนวิธีการคิด มุมมองต่อสิ่งต่าง ๆ ภายในองค์กร ท าให้บุคลากรมี
มุมมองต่อวัฒนธรรมขององค์กรปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา กว่าร้อยละ 60 ของกลุ่มตัวอย่าง มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 10 ปี ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าบุคลากรดังกล่าว ยังไม่สามารถซึมซับและเข้าถึงแบบแผนวิธีการคิดปัจจุบันขององค์กรที่
ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรได้ ส่วนด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม อาจเนื่องมาจากองค์กรตั้งเป้าหมา ยจะเป็นผู้
น าเสนอบริการทางการเงินที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในขณะที่บุคลากรส่วนใหญ่ได้รับความคิดเห็นจาก
ลูกค้าในเรื่องขั้นตอนการด าเนินงานที่ล่าช้า จึงส่งผลต่อมุมมองของบุคลากรที่มีต่อวิสัยทัศน์ขององค์กร ก่อให้เกิดช่องว่างระหว่าง
ความรับผิดชอบของบุคลากรในการน าองค์กรไปสูงเป้าหมายและกระบวนการในการด าเนินงานตามโครงสร้างขององค์กรที่ต้อง
อาศัยระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนแก้ไข ซึ่งไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยง่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ  วรณกร ประทุมเกษร์ 
(2561) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยขององค์การนวัตกรรมและองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานตาม
สมรรถนะหลักของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ด้านรูปแบบความคิด และด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานตามสมรรถนะหลักของพนักงานของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จ ากัด 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่อง องค์การแห่งนวัตกรรมและองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม

สมรรถนะหลักของบุคลากรของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
ข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาจพิจารณาคุณสมบัติในการรับสมัครงาน โดยจ ากัดช่วงอายุระหว่าง 20 - 30 ปี 

เนื่องจากเป็นช่วงอายุท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากท่ีสดุเมือ่เทียบกับช่วงอายุทุกระดบั ขณะเดียวกันก็ควรมีนโยบายในการ
พัฒนาและจูงใจในการท างานของบุคลากรที่มีอายุงานในช่วง 5 – 10 ปี เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงานในองค์การที่
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักมากที่สุด ทั้งนี้ยังพบว่า บุคลากรที่มีอายุงานในช่วง 11 – 20 ปี และ 
มากกว่า 20 ปี มีแนวโน้มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง องค์การจึงควรมีแผนในการกระตุ้นความกระตือรือร้นของบุคลากร
ช่วงอายุดังกล่าว เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

นวัตกรรมด้านกระบวนการ องค์การควรน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการท างาน โดยเฉพาะส าหรับ
หน่วยงานที่ต้องให้บริการกับลูกค้าโดยตรง เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็ว และเกิดเป็นความพึงพอใจแก่ลูกค้า และน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

องค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการคิดเชิงระบบ องค์การควรส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจ สามารถเช่ือม
ความสัมพันธ์ในการท างานเป็นภาพรวมได้มากกว่าส่วนย่อยหรือเฉพาะในหน่วยงานของตนเอง โดยมีการค านึงถึงผลกระทบหรือ
ความต้องการของหน่วยงานอื่น ๆ ภายในองค์กรด้วย ซึ่งจะท าให้เกิดการวางแผนการท างานท่ีดีและเกิดการพัฒนาเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบได้อยา่งชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

องค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ องค์การควรส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความมุ่งมั่นท่ีจะใฝ่หาความรู้ 
และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้บุคลากรได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ปลูกฝั่งจิตส านึก ฝึกฝนให้บุคลากรสร้า งวินัยมีความ
ต้องการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  

องค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้เป็นทีม องค์การควรปรับเปลี่ยนแนวทางการมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้เป็นทีมลง
บ้างในบางระดับ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้แก่บุคลากร โดยอาจมุ่งเน้นให้บุคลากรเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการ
ช่วยลดข้อขัดแย้งภายในการท างาน และเพิ่มเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร  

องค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ องค์การควรส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความมุ่งมั่นท่ีจะใฝ่หาความรู้ 
และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้บุคลากรได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ปลูกฝั่งจิตส านึก ฝึกฝนให้บุคลากรสร้างวินัยมีความ
ต้องการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  

องค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้เป็นทีม องค์การควรปรับเปลี่ยนแนวทางการมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้เป็นทีมลง
บ้างในบางระดับ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้แก่บุคลากร โดยอาจมุ่งเน้นให้บุคลากรเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการ
ช่วยลดข้อขัดแย้งภายในการท างาน และเพิ่มเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 
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